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Nia Beneluksa Esperanto-Kongreso en Lie -go
Sur la S'tuparo de la Urb-

domo, la membroj de la ur-
bestraro, kiuj akceptis la
kongresanojn, kun la gvi-
dantoj de la diversaj Ligoj
kaj kun parto de la kongre-
sanaro.

En la mezo de Ia unua
vico : la Skabeno Arets,
kun edzino kaj kun S-ino
Maréchal, konsilantino, kaj
la aliaj ofieialuloj. Maldek-
stren: S-ro De Brouwere,
prezidanto de Flandra Ligo.

Sur la dua vivo : meze,
inter la skabeno kaj lier ed-
zino: S-ro Jaumotte, prezi-
danto de R.B.L.E., kun mal-
dekstren: D-ro Van Ginder-
taelen, prezidanto de la
Kongreso, kaj S-ro J. Soyeur,
sekretario de la L.K.K.

Sur la tria vico, meze:
S-ro Desonay, prezidanto de
la L.K.K. kaj maidekstren:
D-ro Kempeneers, prezidan-
to, kaj S-roj Maertens kaj
Sielens, la sekretarioj de
B.C.K.E.

(Oni povers mendi tiun bi
fotografajon ce la liga kaj
grupaj sekretarioj, kontraA
pago de Fr. 25,—)

Sabaton vosttagmeze

Estas en atmosfero, kiu memorigis
la senegalan temperaturon dum la
antafia Kongreso en Antverpeno, ke
la plimulto de la kongresanoj wago-
nare vojagis al Lieko, en tiu penteer
kostsabata posttagmezo.

Iom antail ilia alveno en la „Arda
Civito", la vetero tamen subite

fulmotondro kaj pluvego regis be
lila alveno kaj la elementoj, dum
momento, tiel furiozis, ke estis ape-
nair eble atingi la apudajn hotelojn
kaj alltobusojn aft tramojn.

En la „Guillemins"-stacidomo, la al-
venintoj estis bonvenigataj de mem-
broj de la L.K.K. kaj, en la Turisma
Oficejo, kiu estas en la êefstacio mem,

ili tuj ricevis koverton kun biuj doku-
mentoj multnombraj dokumentoj,
tre interesaj...sed eble tro multnom-
braj por ke la kongresanoj ilin tuj se-
rioze povu priatenti ekde Fkomencigo
aft eb dum la kongreso.

Reveninte hejme nur, la plimulto
trovis i.a. la kolekton da belaj post-
kartoj, donacitaj kun diverstaj brogu-
retoj...Sed, pro tiu eventuala ne-pria-
tento ne kulpas la L.K.K., kiu havigis
al êiuj bion, kion ili povis deziri, 'aft
orientiga vidpunkto.

La kunvenoj estis arangitaj en
la hela salono de „Vénitien", unu el
Ia grandaj ejoj de Liego kaj kie ef ek-
tive, je la 16,30a h., malfermigis la
jarkunsido de Belga Esperanto -Insli-
toto, kiun prezidis S -ro Maur. Jaumot-

te, administranto -prezidanto, kiu apro
bigis la bilancon kaj la kalkulon pri
perdoj kaj profitoj kaj respondis al
diversaj demandoj faritaj de akciuloj.

Laborkunsidoj

Je la 17a, komencigis Ia laboroj de
la Ligoj, kiuj kune organizis la Kon-
greson; krom de L.E.E.N., Ia neder-
landa asocio, kiu ja akceptis kun-or-
ganizi tiun bi Beneluksan Kongreson,
sed kiu tamen konsideris ke gi ne
povis, - tiun bi jaron, - inciti siajn
membrojn forvojagi eksterlanden, ki-
am la Universala Kongreso estas bal-
dafi okazonta en propra lando, kaj kiu
tial ne antatividis specialajn kunve-
nojn.

Kelkaj nederlandaj arnikoj, gvidataj
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Universala Kongreso 1955
La estraro de UEA deeldis,

en sia paska kunsido ke la ve-
nonta Kongreso okazos en Bo-
logna (Italujo).

Ni notu ke tiu kongreso unu-
flanke estas la 40-a U.K. kaj
ke en 1955 estos pasintaj 50 ja-
roj post la I-a U.K., kiu okazis en
Boulogne-Sur-Mer (Franenjo).

de S-ro Weeke, vicprezidanto, tamen
veturis Liegen kaj, en plej bona har-
monio, kunlaboris kun la membroj de
la du Ligoj en Belgujo.

S-ro De Brouwere prezidis kunve-
non de la Ligestraro de Flandra Ligo,
dum S-ro Jaumotte, la nova prezidanto
de Rega Belga Ligo Esperantista, pre-
zidis laborkunsidon, en kiu la plej
grava temo pridiskutita estis tiu de la
Internaciaj Foiroj kaj Esperanto.

S-ino Lecat raportis pri tiu temo
kaj si alportis tre detalajn klarigojn
pri enketo, kiun si faris ée la espe-
rantistoj de diversaj landoj, kiuj per-
sone interrilatis ah ankorati interri-
latas kun la estraroj de la diversaj
Foiroj. Ni aparte konigos kelkajn el la
informojn kunigitajn en tiu tre intere-
sa raporto.

La Solena Malferma Kunsido de la
Kongreso.

Post la vespermango, kiun élu lah-
vole havis en „Vénitien" ah en apuda
restoracio, êiuj rekunvenis, je la 20a
horo, por la Solena Malferma Kunsi-
do, kiun prezidis D-ro Th. Van Ginder-
taelen, kiu, lah interkonsento en B,C.
K.E., estis indikata por tiu ei funkcio.

Sur la podiumo, la prezidanto estis
éirkatiata de D-ro P. Kempeneers, est-
rarano kaj speciala delegito de U.E.A.;
de S-ro Weeke, vicprezidanto de
L.E.E.N.; de la ligaj prezidantoj S-roj
G. De Brouwere kaj M. Jaumotte, kaj
de S-roj Desonay kaj Soyeur, respek-
tive prezidanto kaj sekretario de la
L.K.K.

S-roj Desonay, nome de la lokaj or-
ganizintoj, kaj Van Gindertaelen, no-
me de la Kongresestraro, bonvenigis
êiujn en Liego kaj deziris al ili plej
komfortan restadon kaj fruktodonan
laboron.

D-ro Kempeneers, unue, nome de
U.E.A. kaj la aliaj prezidantoj, nome
de la tri Ligoj, aldonis sian salutvor-
ton al la jam esprimitaj bonvenigoj.

S-ro Weeke anoncis ke la proksima
Beneluksa Kongreso okazos en U-
trecht. Tiu éi anonco estis aplande
akceptata.

S-roj De Brouwere kaj Jaumotte ak-
centis la bonan harmonion, kiu ekzis-
tas en la lasta tempo inter êiuj espe-

rantistoj en la lando kaj substrekis
la diversajn pagojn, kiuj estis farataj
en la lasta jaro por pli kompleta har-
moniigo de la komuna propaganda
laboro kaj kiuj evidentigis al êiuj per
la starigo de la Belga Centra Komi-
tato Esperantista. Kaj ambaft certigis,
ke la estraroj de la du Ligoj havas la
nepran volon datirigi ankorah, éiam
pli, tiujn klopodojn.

Kaj la vespero estis dahrigata, ne
plu per paroladoj, sed per la êeesto
de bonege sukcesinta

Kabareda Vespero
al kiu partoprenis parto de la teatra
sekcio de la Antverpeno Grupo „La
Verda Stelo", nome S-ro K. Amerijckx,
honega kantisto; F-inoj J. kaj M. A-
merijckx, skeéludantinoj kaj dancisti-
noj plej plaéaj; S-ro J. Vinck kaj Ch.
Van Gompel, kiuj, la unua, partoprenis
al diversaj numeroj kaj la alfa inter-
ligis tiujn numerojn per la rakontado
de amuzaj "Sercoj. Tre trafe akompa-
nis la kantojn kaj dancon, ie la piano-
forto, F-ino Clara Peeters, dum S-ro
Van der Stempel, de la Brusela Grupo
Esperantista, enkondukis atibatii par-
tojn de tiu programo, per atente
kultata pianoludado.

Kaj, - kvankam neanoncite sur la
jam presita programo -, la Bruga Gru-
po „Paco kaj Justeco" kompletigis tiun
belan programon per kvin skeêoj, ki-

L A DIMAN
La Dimanea tago komencigis, por la

katolikaj kongresanoj, per Di-servo en
la Pregejo de la Sta.Sakramento kaj
dum kiu Abato Muller, el St. Vith,
faris predikon en plej pura Esperanto.
Li estis atente afiskultata, ne nur de
la kongresanoj, sed ankah de la ordina-
raj vizitantoj.

Je la deka, estis antafividataj kunsi-
doj e jara, por Flandra Ligo Esperan-
tista, kaj solena, por Rega Belga Ligo
Esperantist.

La Jarkunveno de Fl.L.E.
Lal Prezidanto malfermas akurate je

ia 10 h. la kunsidon, bonvensalutas
la delegitojn de la sekcioj Antwer-
pen, Blankenberge, Brugge, Gent,
Mechelen kaj Kortrijk, kaj la reprezen-
tantojn el Lier, Heist-op•den-Berg kaj
Roeselare.

Car la saluttelegramoj jam estis
latitlegataj ée la malfermo de la Bene-
luksa kongreso, la Prezidanto tuj do-
nis la parolvicon al la sekretario, kiu
prezentis la raporton, publikigitan en
la maja numero de F.E.

S-ro DEBOES (Gent) petis klarigojn
pri la kunlaborado inter la kvar aso-
cioj, FL.L.E., L.E.E.N., R.B.L.E. kaj
SES. La sekretario diris ke la haza
kontrakto L.E.E.N. — FL.L,E. restas
senganga kaj ke la komuna eldono kun
la aliaj du organizoj fakte nur validas
por unu numero. Tial, tiuj asocioj

UEA, kandidato
por la Pacpremio de Nobel

La norvega parlamentano Carl Henry
sendis al la Nobel-komitato proponon pri
LIEA kiel kandidato por la Pacpremio de
Nobel por 1954. Al la propono estas aldo-
nita ampleksa dokumenta materialo pri la
paciga laboro de 1.IEA. La Nobel-komitato
konfirmis ai s-ro Henry la bonordan ricevon
de la propono.

Antail kelka tempo la Nobel-komitato
decidis ne plu publikigi la listojn de kandi-
datoj, sed permesis al la proponintoj, mem
publikigi informojn pri siaj proponoj. S-ro
Henry rajtigis min, en éi tiu maniero konigi
al la esperantistaro ban proponon.

(Eonvolu ne sendi dankleterojn ad ion
air, al s-ro Henry au al la Nobel-komitato).

C, STO-BOWITZ.
MIES

ujn sprite prezentis S-ro Roose, kiu
mem ludis gravajn roletojn, kun sia
edzino S-ino Roose-De Keersgieter kaj
kun S-roj Maertens kaj Iserentant,
dum F-ino Van Parijs, de la frata
Bruga Grupo, bonvole anstatahis for-
restintan samideaninon.

Resume, la prezentado estis unu el la
plej bonaj, prezentitaj dum nacia kon-
greso en Belgujo. Kaj êiuj artistoj
estis longe kaj varme aplatildataj.

CA TAGO
antatipagas la antatividitajn kostojn
al la kontraktintoj L.E.E.N. — FL.L.E.
en la manoj de la sekretario de FL.L.
E. mem. La enordigo de la diversaj
kontoj okazas nur post la ricevo de
fakturo de la presisto. Tiu sistemo
ne genas la tliversajn kunlaboran-
tojn, se nur la baza kontrakto, kiu an-
korah validas gis la jarfino, restas.
Kvankam FL.L.E. tute ne volas fan-
faroni pri tio, la sekretario tarnen
rememorigas la grandajn avantagojn
por la kvar asocioj, sekvojn de tiu ini-
ciato de FL.L.E.

S-ro DEBROUWERE, Prezidanto, tu-
le konsentas kaj speciale dankas pro
la farita laboro la éefredaktoron D-ron
Van Gindertaelen kaj la sekretarion
S-ron Maertens.

S-ro DECLERCQ (Gent) deziras kla-
rigojn pri la funkciado de la B.C.K.E.
(Belga centra komitato Esperantisto).
La sekretario respondas ke tiu nova
komitato glate funkcias. Ci jam du-
fojojn kunvenis, éefe por priparoli la
Beneluksan kongreson en Liego kaj
la pagojn - rilate la petskribon - fa-
rotajn ée la UNESKO - delegitaro de
Belgujo.

S-ro Vermuyten denove malfermas
la debaton pri la jurnalo, precipe por
averti nin kontrati troigo de la komu-
na] eldonoj. Se ekzemple ankorafi di-
versaj landoj aligus al nia baza kon-
trakto, ni ja baldati disponus pri gaze-
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to kiu estus preskail tiel internacia
kiel „Esperanto" de UEA. La sekre-
tario kaj poste ankaii D-ro Van Gin-
dertaelen klarigas ke komuna eldono
estas limigita pro la malfacila tasko
de la éefredaktoro. Aliflanke, la agad-
tereno de la naciaj gazetoj, ankah se
ili estas parte komunaj, tute ne kon-
gruas kun la internacia tereno de
UEA. Cetere ambah gazetoj respegu-
las la movadon kies ligilo kaj kdrnu-
nikilo ili estas: la nacia organizoj êiam
diferencos de la internacia. Aliflanke,
la avantagoj por la kunlaborantaj
asocioj estas ege grandaj; kaj ne nur
el financa vidpunkto, sed precipe pro
la forfalo de grandega tempoperdo:
la samaj komunikoj pri internaciaj
kongresoj, pri libroj, pri gravaj Espe-
ranto-okazajoj k.t.p. ne plu estas kvar-
foje kunmetitaj, kaj kompostitaj sed
unufoje, kaj por la diversaj landoj en
la plej bona formo. La sekretario aldo-
nas ke de tempo al tempo aperas en
nacia gazeto tre interesa éefartikolo.

tio ne estas bedattrinda se nur tri
ah kvar cent personoj povas legi gin
kiam gi meritas publikon multe pli
grandan? Niaj éefartikoloj havas le-
gantaron de 2500 Esperantistoj!

Post tiuj konsideroj, F-ino Terryn
ciferjonglas: komunikas ke la en-
spezoj de 1953 superas la elspezojn per
7.020 F; tiu sumo estis uzita por forigi
la deficiton de la antatlaj jaroj.

La kunsido unanime dankis la kas-
istinon pro la bona mastrumado.

La jarkunveno akceptas la gantojn
de la Organiza Regularo proponitaj de
la estraro kaj de sekcio Mechelen.
La propono de sekcio Brugge forfalis
pro ne-akcepto fare de la estraro, apo-
gita de la êeestantoj.

Al S-ro Couwenberg, peranto de FL.
L.E. por UEA, oni petis la komunika-
don de la individuaj membroj de UEA
kiuj ne re-aligis al la lokaj sekcioj kaj
reprezentantoj, por eventuale perso-
ne instigi ilin al re-abono.

Fine la kunveno akceptas la rezolu-
cion proponita de la estraro.

La Antau- kongreso en Antverpeno
organizata de Belga Ligo Esperantista kaj de Flandra Ligo Esperantista okaze
de la 39a Universala Esperanto-Kongreso en Haarlem (Nederlando).

DATO : La antaiikongreso okazos merkredon, jaiidon kaj vendredon, la 28an,
29an kaj 30an de julio, kun forvojago el Za Skeldo-urbo la 31an mate-

ne al Haarlem kie, kelkajn, horojn poste, malfermigos la U.K.

ORGANIZO: 	 estas organizata en kunlaboro inter Flandra Ligo Esperantista
kaj Rega Belga Ligo Esperantista, kiuj ambaft indikis la samajn

estraranojn, kiuj pasintjare organizis la brile sukcesintan Beneluksan Esperanto-
Kongreson en Antverpeno:

S-ro Maurice JAUMOTTE, prezidanto
D-ro Theo VAN GINDERTAELEN, vicprezidanto
S-ro Henri SIELENS, sekretario
S-ro Achille PITTOORS, kasisto
S-ro Fernand VOLDERS, festestro
S-ro Jules VERSTRA ETEN, propaganda sekretario.

KOTIZO: La kotizo por la antaftkongreso estas bfr. 50. Tiu kotizo estas pag-
ota al Pote'ekkonto No. 4089.41 de aft potmandate al S-ro A. PIT-

TOORS, Ten Eeckovelei, 125 DEURNE-Antverpeno.

LA PROGRAM° : La provizora programo kunmetita de la L.K.K. aspektas jene:

Merkredon la 28an de julio :
Antalltagmeze: Mal fermo de la akceptejo. Unua kontakto kun la urbo.
Posttagmeze: Malferma kunsido kaj bonvenigo de éitij partoprenantoj ;

Vizito al la Plantin-Muzeo.
Vespere : Interkonatiga Vespero - Balo.

1afidon, Ia 29an de julio:
Antatitagmeze: Kultura horo. Oficiala akcepto en la Urbdomo.
Posttagmeze: Sipveturado sur la Skeldo; vizito de la haveninstalajoj.
Vespere: Granda Vesperfesto kun teatrajeto, kantoj kaj skeéoj.

Vendredon, la 30an de julio:
Antafitagmeze: Vizito al la Rubens-domo.
Tagmeze: Oficiala inaÜguro de la ,,Dro. Zamenhofstrato. Festmango.
Posttagmeze: Vizito al unu el Za grandaj industr•oj en la antverpena regi-

ono, kiel estas : petrolinstalajoj, aiUomobilfabrikoj
Vespere: Intima adiafia kunveno, en gaja atmosfero.

Sabaton, la 31an de julio
Antafrtagrneze: KOMUNA FORIRO AL HAARLEM !
La L.K.K. insistas por ke, nun, senprokraste, oni giro sian aligkotizon
sendu internacian poStmandaton ; kaj por ke karavan- aïs grupestroj tuj
prenu kontakton kun L.K.K.
Ili tiucele skribu êu al la sekretario: Henri SIELENS, Maaldersstr. 37
Antverpeno, éu al la prezidanto: Maur. JAUMOTTE, De Bruynlaan, 44
Wilrijk-Antverpeno.

.1111.111~	

Oen. kunveno de F.E.I.

La Pentekosta kunveno de Flandra
Esperanto Instituto estis grava pro
kelkaj decidoj kiuj rekte rilatas niajn
gemembrojn. Detala raporto estos pu-
blikigata en la septembra numero de
E.E., sed ni jam povas diri al vi ke
F.E.I. konsentas doni rabaton de 10 %
al êiuj membroj de FL.L.E., ée la
aC'eto de libroj, escepte de la lernoli-
broj. Antatle tiu rabato generale estis
konsentita nur por mendoj pere de la
sekcioj.

Oficiala akcepto en Za Urbdomo

Urge, éiuj rapidis al la Urbdomo,
kie la Urbestraro estis akceptonta la
kongresanaron je la 12a horo.

Estis la Skabeno Arets, kiu ansta-
tailis la urbestron. Li estis éirkatiata
de sia edzino; de S-ro Dejardin, depu-
tito; de la gekonsilantoj S -ino Louise
Maréchal kaj S-roj Grevesse kaj Le-
maire, kaj de la urba sekretario S-ro
Veillesse.

Post prezentiga vorto de S-ro Deso-
nay, prezidanto de la L.K.K., la Ska-
beno eldiris tre belan paroladon, en
kiu li memorigis la decidon, antail mul-
taj jaroj jam, de la Ligo de Nacioj, kiu
estis vere favora al nia Lingvo, kaj
aludis la priparoladojn en UNESKO,
kiuj estos daiirigataj tiun ci aittunon
en Montevideo.

Li esprimis la esperon, ke plena suk-
ceso povos esti atingata, tiel ke la
homoj pli facile kaj pil bone interkom-
prenigu.

Flue kaj plej lahlekste, S-ro Jaumot-
te tradukis tiun êi paroladon en Es-
peranto, dum êiuj éirkahstarantoj,
urbestraranoj kaj jurnalistoj, atente
ahskultis kaj...iom miris pro la fakto,
ke nia lingvo povas esti tiel facile u-
zata.

D-ro Van Gindertaelen, prezidanto
de la Kongreso, kaj D-ro Kempeneers,
prezidanto de B.C.K.E., siavice, dankis
varme la urbestraron de Liego kaj
tutspeciale Skabenon Arets kaj la
akceptantan delegacion.

Kaj, ce trinkado de glaso da êam-
panvino, la estraranoj havis tiam be-
lan okazon por, - dum kvaronhoro -,

propagandi nian lingvon, buge kaj in-
dividue, apud la diversaj eminentuloj.

Fotografado sur la §tuparo de la
Urbdomo estis la konkludo de tiu
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memorinda &keept°.
Festa tagmango en „Vaxeluire"

Kvaronhoron poste, diuj kunsidis ée
belarangitaj tabloj en rezervita salo-
no de la grandaj magazenoj „Vaxe-
laire".

Kvankam honora tablo estis aran-
gita, la gemangontoj iom dise sidigis
kaj sekvis tiam festeneto en plej agra-
bla, intima atmosfero, dum kiu ne
estis paroladoj, sed dum kiu eiuj gu-
stumis bonajn mangojn, menciitajn ce-
tere sur beleta mangokarto:

Diversa j antatimangajoj
Kortbirda Kremo
Soleajo Dugléré

Pik-rostita bova lumbajo
Elgardenaj legomoj
Terpomalj fritajetoj

Deserto
Kaf o

La posttagmezo kaj vesper()

Posttagmeze, kelkaj vizitis Ia urbon,
sed multaj akompanis S-ron Soyeur al
Cointe, kie ili vizitis la bazilikon kaj
la internacian monumentoj al milit-
mortintoj.

Vespere, oni renkontigis en la speci-
al-atmosfera kaj privata dancejo de
la Klubo „Beaulieu”, kie kelkaj dancis
kaj aliaj, intime babilante, kunsidis.

Ne estis vere esperanto- au kongresa
Balo, sed nur kunesto, en difinita ejo,
kie éiuj povis renkontigi.

La L.K.K. éion arangis por ke tiu
vespero ne igu tro multekosta por la
kongresanoj kaj donis tiel solvon al,
alimaniere, ne solvebla demando pri
Kongresa Balo.

Lunde
Kaj, dar neniu estis vespere tro laca,

éiuj plej akurate retrovigis lunde ma-
tene, de la enkpigejo, por la boateks-
kurso sur la Mozo, al Huy.

La vetero ne estis tiel bela, kiel pa-
sintan jaron, por la kpveturado sur
la Skeldo...Kontratie, dum la veturado,
la aero estis iom freSa kaj multaj
rifugis en la keletago de la kpo.

Cio tamen glate okazis kaj, je la
indikita horo au ed iom antafie, ni
alvenis en Huy, kie la kongresanaro
estis bonvenigata de la prezidanto de
la „Syndicat d'Initiative", kiu kondu-
kis la grupon al la salono de la „So-
ciété Royale d'Harmonie", kie atendis
nin simpla mango, pri kiu la L.K.K.
mem iom plendis de la Societ-estro,
sed kiu, pro la bona apetito kiun diuj
alportis post la Moz-veturado, tamen
estis rapide formangita.

Pro la foresto de la Kongresprezi-
danto, S-ro M. Jaumotte transprenis la
agrablan taskon varme danki la mem-
brojn de la L.K.K., kiuj senlace laboris

Valona Koko
La „Kok' Valona" arde
En Esperanto kantis.
Cu estis nur hazarde
ke 	 . l'suno ne konstantis?
Ni Buis en Liego
pri ciu veterero
(escepte de la nego)
sed ei° kun modero.
Modero estas virto
sed gi ne troe dafiru :
ke do l'valona birdo
plukantu kaj ne . . . frafilu.

Lo-Koko
Desonay, nobla patro,
kun barba emocio

metis en teatro:
Soyeur, impresario,
kantigis gin fervore
dum Guyot rideteme
asistis gin suflore
kaj fine al kok' seniel 1)
honorarion portis
Plyson, la abelino :
Si el . . . Monuj' eksportis
kun diligent-obstino.

Ambaii Kokoj
Inspiris ambitie kokoj
bonegan artistaron
el tri diversaj lokoj,
kaj prezidantan kvaron
je lapdo reciproka
kaj kokolafido same,
Per grava vopo voka
instruis ili flame:
„Robolo", „Polo", „Leen-o",
„jen niaj antaiinomoj,
„sed Esperanto beno
„nin ame faras „homoj"!

1. pro la rimo; 2. pregejo; 3. provizi
per oleo au benzino; 4. autora de „La
arto farigi cent jara"

al Huy
por la organizo de du ei Kongreso kaj
speciale aplafidigis la nomojn de S-roj
Desonay, Soyeur kaj Guyot.

S-ro Desonay respondis, dum
S-ro Roose, nome de Flandra Ligo, vo-
lis speciale akcenti la kontentecon de
ties membroj, kiuj, - unuafoje tiun ei
jaron kongresis en la valona parto
de la lando kaj plej bone memoros
pri tiu di Kongreso.

Atendante la delegiton de la „Sin-
dikato" por la rondiro de la urbo,
grupo da antverpenanoj, estrata de S-
ro Jaumotte, audigis nepreparitan kan-
tadon; kaj baldan diuj foriris por
iom detala promenado tra la urbeto.

Je la 4a, diuj renkontigis en la staci-
domo, de kie vagono de diehaltanta
vagonareto rekondukis la kongresa-
nojn en plej bona humoro al Liego.

Adiauo

Al Liego. kie la disigo okazis, - kiel
ofte post Kongreso iom abrupte...
Tuta grupo tamen ankorati trovis ]a

Medito
Mi tiam prem-tramadis
pensante pri ei amo,
enbrake min persvadi.s
en dua plena tramo.
Mi tion plumeditis
en „Sankta Sakramento",/ 2
el Ama Fundament° :
dar pastro Muller citis
Za „fajraj langoj" ventis
al nia kapa fronto
kaj ni kapablon sentis
.. . paroli al la mondo :

Mangado-dancado
„Sen trinko ne akcepto"
valon-gastam' klarigis
kaj pro tiu koncepto
la urbestrar'

Fotografodo
Elprovo pri l'fortiko
stomaka . . . post mandada
Vizit' al baziliko
kaj post promeno pia.
vespere distro bala:
modern-dekoracia
medio . . . kanibala

tipado-kantado
Al Huy veturis áipe
ni tra pezajct belo,
ventkaresate . . . vipe
kun flirta „Verda Stek,'
Salon' deknaiijarcenta
varmigis kaj ni kantis
sub gvido de l'talenta
Jaumotte, poste frandis
pri bela Huy kaj miris
&ir multajn eklipsulojn
kafejoj nur altiris
Sed fermu ni l'okulojn

Epilogo
En Beneluks-kongreso
ee Nederland' ne mankis
Soifa (sen eksceso)
Van Gindertaelen 	 tankts(3)
Ed. Wegener (la doktoro)
forgesis pri dieto : (4)
ja regis bonhumoro
sen gena etiketo.
Cagrenis forveturoj
en plenaplen' vagona
sur unu au du kruroj
kiel . . . la kok' valona!

TYNEV ERUM

okazon por, per varma kaj lailta a
plaildo, speciale adiall-danki la nelaci
geblan trion, kiu dum la tuta kongre -
so estis kaj restis kun la kongresanoj

Kaj nun jam, la Kongreso Sajnas
iom for...Sed se la Liega Kongreso
jam mortis...tiu de Utrecht jam mon
trigas en latigajne ankorati iom fora
estonto, sed tamen jam en plena re-
aleco, dar jam pli ol 50 el la Liegaj
kongresanoj enskribigis por gi en im •

pona Honora Kolono...kaj pagis sian
kotizon !

Honoron al tiuj honorkolonanoj

Fidinda RaportoLie go pri pentellosta kongreso ne pente kosta



KOMUNIKOJ DE LA LIBRO-SERVOJ
Elektu el jenaj havindaj libroj:

gld. fr.
Novaj Esperantaj Historietoj 1,70
Du amosentaj noveloj (Storm. Escherich) 1,95 25,-
Bagatelaro (Rosbach) 4,-- 55,-
Pli ol fantazio (BOch Hiigsted ) 1,30 22,50
Karlo (Privat) 0,75
La forto de l'vero (Adi ) 20,-
Brulanta sekreto (Zwelg) 2,35 30,-
La tempo-maáino (Wells) 1,20 16,-
Judoj sen mono (Gold) bind. 2,90 40,-
La Lanternisto (Sienkiewicz) 99 2,90 40,-
Ce la sanktaj akvo (de Heer) 99 6,60 75,-
Du Majstro-noveloj (Storm) 99 2,10 25,-
Saltego trans Jarmiloj (Forge 1,85 40,--

1,10 25,-
La nekonata konato (Boatman 1,25 28.--

bind. 1,85 40,-
Batalo de l'vivo (Dickens) 99 2,40 30,-
Peer Gynt (Ibsen) 8,— 90,--
Giista Berling (Lagerblif) 11,— 80,—
Anstatafia Edzino (Maxwell r 3,— 40,-
Retoriko (Lapenna) laro á. 5,50 70,--
Aktualaj prohlemoj 5,-- 65,—

Pri lingvo kaj movado :

Tra la labirinto (Faulhaber bind. 5,90 85,--
Voorzetsels in Ned. en Esperanto 2.50 26,-
Esperanto 60-jara (Degenkamp) 1,75

19 	 9, bros.' 1,30 18,-
Historio de la lingvo Esp. I en II 1, 	• 4,25 67,-
Tragiek en triomf van Zamenhof (Privat) 3,— 48.—

MENDU "E:
Libro-Servo LEEN, Pythagorasstraat 122, Amsterdam-O.

Flandra Esp. Instituto, Blankenbergse Steenweg 72, Brugge.
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LA STUDANTO
Jen la gustaj formoj

Ekzerco 17 A :
1: denove ; novae. 2: Lia nuna; bona;

hela, áangema. 3: surhavatan (éi tiu
participa adjektivo apartenas al la sub-
stantivo „éapelon" kaj do havu la saman
finajon); longe. 4: Surhavinte : scivola
(li, estante scivola, rigardas . .; ankaft;
scivole; tiam la vorto indikas la manie-
ron de rigardado); atente : allogajn. 5:
Iutage preterpasante tian: subite: allo-
gan, pli elegantan ol lia (*i tie estis
preseraro en la ekzerco) propra (ne :
propran, *ar: ol lia propra estas!). 6:
plenan (relegu la klarigon ée 3: surha-
vatan). 7: okupita; helpema (objekta
predikativo bepaling van gesteldheid ) ;
nova. 8: Novan : tian, kia ; ekspozata.
9. sian nunan mezure komparota ( ob-
jekta predikativo); malplenan (direkta
akuzativo). 10: servema : apude; gran-
dan : vendotaj. 11: multajn ; plurajn :
helaj; aliajn : malhelaj; largaj; premaj.
12: Provinte ; reprovinte kelkajn ; fine
goje : agrable konvenantan (epiteto ée
la substantivo „eapelon"); mia strang-
forma. 13: Ridetante : via propra.

Jen la gustaj konjunkcioj, subjunk-
cioj kaj prepozicioj de

Ekzerco 16 B:

1: kaj ( ne: kun, *ar edzino" dev-
as esti parto de la subjekto). 2: kun
(ne : kaj, *ar „sia" indikas posedon de
la subjekto, sed mem ne povas esti sub-
jekto). 3: Se: kaj (komparu 1). 4:
Kiam; kun ( komparu 2); kaj (eblas an-
kaft: kun). 5: *u; ; aft. 6: ke ; nek
unu nek alian, *ar. 7: ke; kaj.

La streketo en la fino de la sepa
frazo estis komposteraro. Mi finis la
frazon tiel: „tamen trinku ion  

Mi tre bedafiras, ke la kompostisto
tiel nenecese cerbumigis plurajn geek-
zercantojn, el kiuj kelkaj elektis la
vorton „tiam", kiu tie ne tangas, *ar
gi estas adverbo!

NOVAJ EKZERCOJ

Ekzerco 18 A :

Kie estas streketo, tien metu unu el
la participaj finajoj: -ant-, -int-, -ont-,
-at-, -it- au -ot- : krome aldonu la gra-
matikan finajon :

Estim— Korespond—,
1: La 39-a Universala Kongreso okaz-

en Harlemo estas alproksimig—. 2:
Harlemo, urbo situ- - en bela regiono,
estas multe vizit— Toko. 3: Mi estas tre

log' - de gi. 4: Partopren— la kongre-
son, mi povos ekzerci la lern— intern-
acian lingvon. 5: Hejme gi estas ma-
lofte parol—, sed ofte skrib—. 6: En
la kongreso gi estos malofte skrib—,
sed ofte parol—. 7: Ankafi mi tiam
estos ne koresp—, sed parol— la lingvon.
8: Kiam ni estos trov— unu la alian, ni
estos babil— de frue gis malfrue, nur
en Esper—. 9: Mi estas nur komenc-
ino, do ne tiom ekzerc— la paroladon
kiom vi, sed mi klopodos uzi éiujn lern--
vortojn kaj frazojn, komprenig— min al vi .
10: Estu kore salut-- de via sopir—, eks-
cit—, antafigoj—, kongres— koresp—ino.

VERDULINJO.

Ekzerco 17 B:

Kompletigu la verbojn per la gustaj
finajoj :

1: Kara, mi jam skrib— al vi, ke mi
partopren— la Universalan Kongreson.
2: Mi esper—, ke ankafi vi *eest—. 3:
Est— grava mom ento, kiam ni vid— unu
la alian. 4: Mia patro dezir—, ke mi
prokrast— la libertempon. 5: Se mi
far— tion, mi ne vid— vin. 6: Se mi
partopren— la U.K., mi tre veráajne
vid— vin. 7: Sed mi demand— min,
kiel mi trov— vin. 8: La foto, kiun vi
send-- antan longe, eble ne plu don-
vian nunan aspekton. 9: Est- reko mendin-
de, ke vi hav— rekonilon. 10: Kiam
pluv—, vi leg— gazeton; kiam bril— la
suno, vi ten— pluvombrelon super via
kapo kaj mi tuj rekon— vin. Kore sa-
lut-- kaj pion bonan dezir—.

KONGRESEMULO.

Ekzercojn korektotajn gelegantoj sen-
du al la kompilinto de la rubriko : S. S.
de JONG Dzn. Waltaweg 3, TJERK-
WERD (Frislando), Nederlando.

Muzika kaj mondlingva konkurso
„Ariel"

Lafi interkonsento kun la inicianto
s-ro Gino Catarzi ni plilongigis la lim-
tempon de la konkurso „ARIEL" gis
la 20-a de atigusto, 1954. Tiu plilongi-
go tamen ne rilatas la branéon. „Latlro
Verona".

La juga komisiono de la konkurso
konsistas el eminentuloj, konataj par-
te en la tutmonda kultura vivo, parte
en la kultura vivo de nia movado. Jen
iliaj nomoj: Profesoroj Umberto Ma-
ria Beretta kaj Andrea Mascagni
(Ital.), komponisto F. Moolenaar (Ne-
derlando), f-ino Birthe Traerup (Dan-
lando) — por la muzika „Lailro Ka-
locsay'', — licenciato Arthur Foote,
Anglujo), red. Luis Hernandez (Hispa-
nujo), profesoro M. Fernandez Menen-
dez (Urugvajo), d-ro John Stenstrean
(Svedlando), prof. Clelia Conterno
Guglielminetti kaj poeto Mariano Ru-
go (Ital.) por la ceteraj branéoj.

Eventualajn informojn donas la se-
kretario: D-ro F. Szilágyi, 3: dje Vil-
lag. 26. Borás (Svedl.)
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NED. ESPERANTISTEN-VEREN. „LA ESTONTO ESTAS NIA"

Alg. Secretariaat, schr. cursus voor beginners en uitleendienst :
Mr A. J. Kalma, Stadionkade 6, Amsterdam-Zuid, tel. 96160.
Penningm.: P. M. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O, postrek. 34563.
Boekendienst : S. Mabesoone, Pythagorasstr. 122, Amsterdam-O. Postrek. 76915,
Schr. cursus voor gevorderden : H. Appel, Z.O.-singel 5, Bergen op Zoom.
Bibliotheek : E. A Koot, Joh. de Meesterstraat 12, Utrecht.
Propaganda-dienst : H. Bakker, Van Tuyllplein 33/1, Amsterdam-Zuid, tel. 95320.
Alg. Ned. Esp. Examen-comm. Mej H. M. Mulder, Zilvermeeuwstr. 29 Badhoevedorp
eefdel. U.E.A.: J. Telling, Schietbaanlaan 106, Rotterdam. Postrek. 242619.
Vic-C'efd. F. Weeke, Zwolseweg 172 A, Diepenveen. Postrek. 22075.

KOMUNIKOJ DE L.K.K.
Hartelijk dank voor de reeds ont-

vangen en nog toegezegde vlaggen !
Verschillende help(st)ersst )ers hebben zich

opgegeven voor de diensten „kas" en
„uitreiking congresdocumenten", maar
aangezien ze niet voldeden aan ons
verzoek, even te berichten hoe vroeg
we Zaterdag 31 Juli op hen kunnen re-
kenen, hebben we, daan we niet langer
konden wachten met het opmaken van
een dienstrooster, de diensttijd van, en-
kele andere medewerkers noodge-
dwongen iets moeten verlengen en de
bovengenoemde personen bij andere
diensten in moeten schakelen.

De excursieleiders ontvangen nader
bericht van de leider van de afdeling:
excursies en ook zal nog nader be-
richt gezonden worden aan allen op
wier medewerking reeds Zaterdag 31
Juli en Zondag 1 Aug. een beroep zal
worden gedaan. Voor het werk op de
overige dagen raadplege men het
dienstrooster bij de centraalpost in het
congresgebouw, waar alle medewer-
kers zo spoedig mogelijk na aankomst
worden verwacht.

We starten Zaterdagmorgen 31 Juli
om 8 uur !

EXAMEN -UITSLAGEN
Amsterdam, 27-5-1954:

Aangemeld voor examen S 3 candi-
daten, opgekomen 3, geslaagd 1; de
heer J. Simons te Vlaardingen.

Aangemeld voor examen M 7 candi-
daten, opgekomen 7, geslaagd 4; de
dames G. Lalk-Beekman te Amster-
dam en H. v. Groeneveld-Kwakernaat
te Rotterdam en de heren F. Spronk te
Hei- en Boeicop en D. A. F. v. Deijk
te Zaandam.

Aangemeld voor examen E 61 can-
didaten, opgekomen 59, geslaagd 33,
de dames A. Hetterschij-v. Duyn, G.
Ligter, M. Schippers-Ploegsma en J.
F. Vluggen-Gregery te Amsterdam, R.
L. Linschoten te Bilthoven, G. Hoefak-
ker-Volk en M. A. Y. W ijn-Beemster-
boer te Bussum, A. Houter-Velther te
Oosterbeek, W. A. v. d. Berg te Poel-
dijk, N. J. v. Iperen-de Vries en M. de
Kort te Utrecht, C. J. A. M. Drost en
B. H. Graafhuis te Zeist en de heren

G. J. Louter, A. M. Peeraar en L. J.
T. de Vreede te Alkmaar, H. J. Brou-
wer, K. L. de Bruin, K. Ruig, en W. Th.
J. Zeiss te Amsterdam, G. Hornstra te
Borculo, R. Boesaart te Castricurn,
P. C. v. d. Brugge, G. Droog en J.
Schaap te Delft, J. Toet te Deventer,
J. Buisman en E. J. M. Peeters te 's
Gravenhage, W. Minnen te Oosterbeek,
J. Kuipers te Sappemeer, J. P. Dekker
te Tuitjenhorn, J. H. Jaspers te Waar-
land en E. J. Baadenhuysen te Zeist.

Aan alle geslaagden en in het bij-
zonder aan onze leden onze hartelijke
gelukwensen!

De commissie is bij de beoordeling
van het examenwerk deze keer wel
bijzonder clement geweest, maar dat
neemt niet weg, dat het percentage
niet-geslaagden voor E groter is dan
gewoonlijk. Verschillende candidaten
bleken geen notie te hebben van de ex-
ameneisen en hebben het er, na het
doorwerken van een elementair leer-
boekje maar eens op gewaagd. De re-
sultaten waren er dan ook naar! Er
waren zelfs candidaten, die het door-
werken van een eenvoudig leerboekje
blijkbaar overbodig hebben geacht en
kans zagen in de schr. vertaling Neder-
lands-Esperanto meer dan 50 grove
fouten te maken. De schr. vertaling
Esperanto-Nederlands getuigde maar
al te vaak van een te geringe woor-
denkennis en (of) gebrek aan vaar-
digheid om een eenvoudig stukje proza
in gangbaar Nederlands over te zetten.

De commissie wijst toekomstige can-
didaten en hun opleiders er nogmaals
met nadruk op, dat de ,,Esperanta
Krestomatio" geheel moet zijn gelezen
en dat het noodzakelijk is (dit geldt
in het bijzonder voor de schr. verta-
ling Nederlands-Esperanto) oude exa-
menopgaven door te werken, alvo-
rens zich voor het examen op te geven.

Anonceto
S-ino NELSON-WHITE, 3, Galloway

street, HAMILTON, New-Zealand, §a-
tus korespondi kun komencanto pri
literaturo, muziko kaj fremdaj landoj.

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Raporto Jarkunveno L.E.E.N.
( Fino )

Krome la sekcio bedaáris la lastmornentan,
nuligon de la prelego de s-ro M. Stuttard. S-
ro P. M. Mabesoone sciigas, ke pluraj sekci-
oj kaj personoj, ankaá eksterlandaj, .proponis
programeron por la U.K., sed L.K.K. devis
konsideri la dezirojn de U.E.A., kiu preferas
teatrajon, ludotan de profesiaj aktoroj kaj
tiu programero jam kostos g. 5000,—. Eble
la kantato povos esti aádigata okaze de
la venontjara jubilea kongreso. S-ro A. J.
Kalma diras, ke pluraj sekcioj bedaáris la
nuligon de la prelegserio, same li mem, Car
li komprenis la malfacilajojn de la sekcioj.
Tamen tiutempe la aligoj tiel amase venis,
ke s-ro Stuttard Ciuvespere devis labori gis
nokta horo. La prezidanto: „Konante la
tiaman streCan laboron de la K.K.S. ni ne
povis ne rezigni. - S-ro H. Arends: „Cu
la kantlibro de L.E.E,N. ankorati aperos
kaj Cu parto de la baza kapitalo povos
esti uzata por la jubilea, kongreso?" La pre-
zidanto respondas, ke Ia kantarkomisiono
tiel malrapide laboris, ke la libreto ne povis
pretigi antati la U.K. kaj tio ja estis necesa,
por havi merkaton por gi. Nur antat-i
proks. du monatoj la eefestraro ricevis in-
formojn pri la kostoj, enhavo kaj kompost-
maniero, kiuj ne estis latideziraj. Tial la
Cefestraro devis decidi rezigni pri la el-
dono. Evidente la prezidanto de Ia ko-
misiono ne informis pri tio siajn kunlabo-
rintojn. S-ro P M. Mabesoone diras, ke
ni devos atendi gis post le U.K. antati ol
ni povos decidi pri la destino de even-
tuala resto de Ia baza kapitalo, kiun ni
povos uzi por la jubilea kongreso . nur post
kunsento de la donacintoj. S-ro J. Rooker
(Amsterdam) plendas pri la multaj eraroj
en la numeroj de N.E., kiuj aperis en la
komenco de la nuna jaro. S-ro A. Willem-
sen (Arnhem) faras demandon pri la kvara
sekcio en R'dam, kiu tamen neniel koncer-
nas kunvenon aa L.E.E.N. S-ro S. Pragano
komunikas, ke la Esp.-vojago de N.R.V.
efektive okazos. S-ro J. Telling (R'dam)
petas informojn pri la nuna stato de la
nova vortaro kaj demandas, Cu L.E.E.N.
povos reeldoni la nederlandanslosilon kaj
eu L.K.K. por la U.K. 'betonos ankaá
standardojn, „Cu la propaganda servo dis-
ponas pri sufre da mono por propagandi
E-on en Ia stacidomoj kaj Cu ne estas
dezirinde mencii E-on en la telefonlibrojr
S-ro A, J. Kalma: „La unua parto de la
vortaro (Esp.-Ned.) estis prespreta, sed la
eldonisto ne plu kuragis riski la eldonon
kaj alla eldonisto ne trovigis gis nun."
S-ro P. M. Mabesoone diras, ke La Int. Es-
peranto-Instituto havas la eldonrajton de la

sed vergajne gi ne reeldonos gin
pro la multekostaj kligoj, necesaj por tja
malgranda libreto, kiu nur de tempo al
tempo estas aeetata. Reklamo en la sta-
cidomoj superus nian bugeton. S-ro C.



Flandra Ligo Esperantista.
Postbus 100, Mechelen

Prezidanto : Gerard Debrouwere, Magdalenastraat 29, Kortrijk.
Sekretario: Maartens G., Pr. Leopoldstr. 51, St.-Kruis, tel. 33445 (dum la ofichoroj).
Kasistino : F-ino J. Terrijn, Raapstraat 74, Gent.
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VERDLANDO VOKAS
Int ormoj kaj Petoj:

Radio Roma disponigas siajn mikrofonojn al la tutmonda Esperantistaro ! —
Esperantistoj posedantaj magnetofonan aparaton estas invitataj kunlabori en la
rubriko „PAROLATAJ LETEROJ"- B.v. sendi plastikan bobenon kun enparolita
paroladeto, registrita sur magnetofona paper-strio (Sound Recorder Tape) 1/4 x
1200 ft. rapideco 71/2 inc. = 19 milimetroj/sekundo, al Radio Roma, casella postale
n-ro 320, ROMA (Italujo). La bobeno estos resendata je poátelspezoj de la sta-
cio. La enhavo estu en perfekta Esperanto kaj la registrado bonkvalita, la temoj
plej variaj, sed nur internatie interesaj kaj ne politikaj, ee datiro de la prezen-
tado 18-minuta. La kunlaboro estas senhonoraria. Komisiono senapelacie decidos,
eu la „parolota letero" indas esti radiodissendata.

Petu radiostaciojn disafidigi Esperanto-diskojn. — Ekzemple la Esperantomar-
'kin, Esp. tangon kaj la D-ro

Zamenhofmaráon de Jac. Feitsma, la Lulkanton de Brahms, „Se vi konsentas,
arnatin' " kaj „La Espero"-n kantatajn de Marguerite Sautreuil.

Informojn pri Esperantoradiodissendoj sendu ne nur la radiostacioj, sed ankail
la radio-geaáskultantoj al :
S. S. de JONG Dzn, Radio-Servo N.C.K.E., Waltax.veg 3, TJERKWERD (Frislando),
Nederlando.
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B. Zendervan plendis pri ricevo de komuni-
koj de Ia gazetarservo, ne uzeblaj, par
ks_mis pri specifa Wdama afero kaj potas
kontak ti kun direktoroj de seminarioj por se
cble jam nun okazigi E-kursojn en la se-
minarioi. Ni streeu niajn fortojn, por atin-
gi sukceson sur tiu tereno. S-ro P. M. Ma-
besoone diras ankorail kelkajn vortojn pri
s-ro Goldsmith, la agema sekr. de U.E.A.,
kiu fine de la nuna jaro emeriti§os. Li
atentigas pri la propono, presita sur la
dorsa flanko de la tagordo, S-ro J. Th.
de Goey proponas, ke la L.E.E.N.-anaro
donu la bezonatan monon por ebligi la el-
donon de la nova vortaro. Se Ciu donos
g. 10,— ni certe povos kolekti g. 10.000.
S-ro S, Pragano su3tenas 1ian proponon.
Certe cstas multaj, kiuj volos doni g. 50,—
por tiu celo. S-ro A. J. Kalma estas malpli
optimista. Estas diferenco inter teorio kaj
praktiko; por la baza kapitalo ni esperis
ricevi g. 7500,— sed tiun sumon ni tute
ne atingis. Se oni sukcesos kolekti sufiCan
monsumon, nur post multaj jaroj la dona-
cintaj rericevos la monon kaj se la prezo
de la vortaro pro malgranda eldonkvanto
estos tre alta, kiom da ekzempleroj ven-
digos? Cetere la kompilintoj jam perdis la
entuziasmon. La prezidanto: „La eefes-
traro esploros kaj atentos la opinion tiel
de la optimistoj kiel de la pesimistoj."

La prezidanto dankas pro la harmonia
kunlaboro en ei tiu jarkunveno. La kun-
venintaro kantas ankorai1 „La Espero" kaj
post „gis revido r disigas en eiuj direktoj.

A. J. Kalma, gen. sekr.
Kompilita lat-1 raportoj de f-ino A, v. d.

Beek kaj s-ino S, Mabesoone-Visser, al
kiuj ni kore dankas pro la farita laboro.

ESPERANTAJ ELDONEJOJ!
La Universitata biblioteko, en Zag-

reb — la urbo de la 38-a U.K. de Es-
peranto — posedas pli ol duonan mili-
°non de diversaj libroj inter kiuj kon-
siclerindan nombron de Esperantaj
broj kaj gazetoj (grandparte eldoni-
taj ert Jugoslavio).

Pro tio 7i registris la verkojn pri
ka j en Internacio Lingvo kiel apartan
faken en siaj katalogoj. Por fari tiun
fakon pli impona estas petataj "eittj en-
kaj eksterlandaj eldonistoj kaj libro-
servoj sendi po 1 ekzempleron de dis-
poneblaj originaj kaj tradukaj verkoj
en. Esperanto. Kiel nacia biblioteko
por Kroatujo la biblioteko montras a-
partan intereson por la libroj verkitaj
de enlandaj arctoroj.

Adreso: Sveuéilisna biblioteka, Zag-
reb, Jugoslavio.

La redakcio atentigas ke la nuna nu-
mero estas rin por junio kaj julio 1954,
kiam la venonta gazeto aperos 1.9.54 !

Aliloke en la gazeto vi estos legin-
taj detalan raporton pri la kongreso
kaj pri la kunsidoj de nia Ligo, el kio
montrigis kontentiga kaj jesja sukcesa
aktiveco sur la Liga kampo, kvankam
sur la sekcia la vigleco generale ne
estas tre granda.

Malgran la libertempo ni tute ne en-
dormigis ! Efektive okazos kunsido de
B.C.K.E. (Belga Centra Komitato Es-
perantista) en Antwerpen la 10-an de
julio 1954 (ti estos pasinta, kiam ape-
ros ei tiu numero de F.E.) kun jena
tagordo :
1 Malfermo ;
2 Protokolo pri la antana kunveno ;
3 La Universala Kongreso en Haar-

lem ;
4 Niaj Beneluksaj Kongresoj ;
5 Niaj jubileoj 1955 ;
6 Nia Estonta Agado ;
7 Diversajoj ;

Krome okazos kunsido de la éef-
estraranoj F1.L.E. en Blankenberge,
dimaneon la 18 -an de julio prolcsima ;

ni esploros diversajn problemojn kaj
i.a. nian 25-jaran ekziston, festotan en

1955, éar nia Ligo estis efektive fon-
dita en 1930.

La estraro jam komencis la prepa-
rojn por inde festi tiun datrevenon.
Se vi havas efektivigeblan ideon en
la kadro de tiu jubileo kaj en akordo
kun niaj celoj, bonvolu komuniki gin
al la sekretario.

La estraro danke akceptos viajn
sugestojn kaj funde esploros eiujn ri-
medojn por, eventuale en kunlaboro
kun la aliaj Asocioj, plej trafe reme-
morigi la laboron de Ia „pioniroj" de
F1.L.E.

Ni ankan instigas niajn anojn
partopreni la Antan-kongreson, orga-
nizitan de Flandra Ligo kaj de Belga
Ligo, en Antwerpen. de la 28 -a gis la
30 de julio venonta; poste estos eble
„karavane" veturi al Haarlem, la 31-
an, por éeesti la komencajn kunsidojn
de la Universala Kongreso mem.

Naskigo

Al ges-roj E. Cortvriendt - De Pril,
Diepestr. 44, Antwerpen, naskigis la
14-an de junio 1954, fileto Stephan.
Niajn korajn gratulojn!
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169. rudimenta, scienculo, akordiono
konkubino, inflamigi, privatulo, vidalvide,
ilustrajo, mistifiki, elektrizi, vidindajo,
riskemulo, frekventi, sanatorio, refreáigi,
orangerio, strangoli, preskribi, kunteks-
to, trembrili, obstinulo, klientaro, vid-
punkto, brulvundi. Dion fidu, sed sen-
fare ne sidu.

170. nekomparebl, venen, ardez, tip,
grumo, aprob, manprem, Barg, unison,
vinjet, sond, - navigi, varii, konsum,
malgajn, menton, prunte, akapar, periost,
ekdorm, kojno, lezebl.

171. influ, ursin, fos, ebria, teror, re,
ornat, ni, kom, end, admir, tif, mut, tut,
polur, ignor, - cifer. utopi, bek, ofer,
fals, ioma, nufar, detru, justa, intim,
eter, ostr, mani, ond, knari, stern.

172. Komenca inklino daUras gis la
fino. Ne kraéu en puton, éar vi trinki
bezonos. Nin instruas eraro kiun faras
najbaro. Mensogu kiom vi volas, sed
memoru kion vi parolas. Ne bedatiru
hieratian, ne atendu morgafian, ne for-
lasu hodiatian.

173. ANSTATAtTIGU.
en éiu el la subaj vortoj unu literon kaj
intermiksu por formi novan vorton res-
pondantan al la donitaj klarigoj. La al-
donitaj literoj, legataj de supre malsu-
pren, formas Zamenhofan proverbon.

1. oni gin portas sur la kapo. 2. li
helpas en teatro. 3. malfermi grandan
buáon. 4. rampulo. 5. legomo. 6. arbo.
7. korpoparto. 8. mallongige. 9. akre kri-
tikanta verko. 10. konkuranto. 11. mo-
derigi.12. molusko. 13. hinda maréarbaro.
14. helpanto en komercfirmo. 15. proble-
mo. 16. ornama rubando. 17. planto si-
milanta al pizo. 18. Dipatrino. 19. rondo,
20. luma insekto. 21. stimulilo. 22. metala
disketo kun surskriboj. 23. parto de ves-
taso. 24. cerealo. 25. vortoparto. 26. bona
spirito. 27. japana vesto.

La áangotaj vortoj: 1. kerubo. 2. sul-
furo. 3. dikeco. 4. cerealo. 5. koltuko.
6. radiko. 7. rutino. 8. somero. 9. kiraso.
10. valoro. 11. strebi. 12. makulo. 13. la-
vango. 14. muziko. 15. tandemo. 16. la-
guno. 17. tirano. 18. dinamo. 19. lekcio.
20. primolo. 21. perono. 22. lameno. 23.
kameno. 24. kaleáo. 25. telero. 26. panelo.
27. maniko.

174. KRUCVORTENIGMO.

Horizontale. 1. personigo de materia-
la riéeco(R); nutrajo de besta denove.
2. movigi(R). 3. neplenkreskaj amfibiaj
bestetoj ; atingi, ekz. per átono(R). 4.
prefikso. 5. moka dirmaniero(R), pri-
plantita terspaco(R). 6. gimnastikilo ( R);
kvalito ; persona pronomo. 7. de mi ne
scias kia kvalito; konstante; malgranda.

1 ❑❑❑❑ E❑❑❑❑❑❑

2 ❑E❑I ❑ZE❑IE❑n❑❑
3 ❑❑❑❑❑ 111 ❑❑
EIRDECIEEMEIND•

5 ❑❑❑❑❑E❑❑❑❑❑
6 ELLIEDIEZEINCIE
7 DERIEMEMEIND
❑❑❑ IE❑❑❑❑❑❑

9 IIIIIMEMEMIECIII
❑❑ 51❑ 11 ❑❑❑❑❑❑

❑❑❑❑❑❑❑ INI
IIIMEIREIDEMEID

8. diafana mineralo kun metaleca brilo
(R); homo per kies heipo oni traktas
aferojn kun aliaj personoj. 9. deviga re-
gulo(R); senparola(R). 10. farigi(R);
ideala modelo(R); piedvesto. 11. pene
legimalbonan skribajon ( R ) ; trafikilo ( R).
12. korpoparto(R); grupo(R); persono.

Vertikale. 1. turmentegi(R): posteulo
(R). 2. efektive ekzistanta(R); embara-
santa(R). 3. amerika vegetajo el kies
radiko oni ekstrakas grion(R); instru-
mento(R); demanda vorto. 4. kontinento
(R). 5. sen áuoj(R). 6. metalo(R); bul-
bo(R ); prepozicio. 7. longa veturo; havi
inklinon. 8. vulkano kelkfoje faras tion.
(R). 9. havanta ordonpovon( R); prikt-
boni linon ( R). 10. membro ( R ); tuko kiun
virinoj portas( R). 11. rega krono(R);
skatolo por tefolioj. 12. senpatra infano
( R); rabobirdo ; frakcio(R).

La solvojn sendu la nederlandanoj al
S-ro G. J. Tennissen, Burg. Tellegenstr.
21 hs., Amsterdam-Z., la membro de
Fl. L.E. 8.0 de R.B.L.E. al S-ro F. Cou-
wenberg, Koninginnelaanl4, Blankenber-
ge, antall la 25/VII/1954.

Bibliografio
POSTKARTOJ kun portreto de beata

Papo Pio X, eld. Unio de Italaj Kato-
likaj Esp-istoj ; gi surhavas aprobitan
pregon en E. Havebla ée la eldonejo,
Via Rovereto 6, Verona (It.). Prezo :
I resp. kup. por ekzempleroj.

DU POSTKARTOJ, unu pri Ceflokomo-
tivestro F. Gahler, la alia pri la Esperanto-
weg en Glinde; mendeblaj Ce Bruno Gahler:
Esperantoweg (24 a), Glinde/Hamburg
(Germ.) Prezo : 5 ekz. por 1. resp.kup.

El „Als mens Geboren"
Leginte tiun libron „Naskikinta kiel

Homo" de Fr. De Schrijver (Eld. P.
Vink, Antwerpen-Amsterdam 1952)
min precipe frapis la enkonduko
(Woord Vooraf) kaj kelkaj frazoj
en kiuj aperis la vorto Esperanto,
kvankam êi tiu povus trovi pli alt-
staran komparon! Mi tradukis ilin
sube. ( Redakcio).

Enkonduko

Ekis la milito per la fratomurdo je
Abel.

La historio de la jarcentoj instruis
ke la milito kaj ties sekvoj estas kon-
siderendaj kiel necesa malbono. To kon-
t rail kio la fato-signita homaro sen-
povas.

dam, kiom jam agas la mondo,
vivantaj, pensantaj estajoj frontis unu
la aliajn per armiloj.

Kaj la tempo kiu Bevis instrui nin,
nenion Sankis.

Signifu por vi „Naskikinta kiel ho-
nk)" la frapeton sur la pordo. Car
enfunde ki estas kulpigo de èiu sen-
pripensa perforto. Kaj samtempe a-
verto.

Car nun, moderna homo, vi sekvas
la vojon de memneniigo.

Aiz êu la krio de la naskanta patrino
estas ja malbeno ?

Mi kapablas nur kapjesi kaj rideti.
Kvazatit interkonsentinte ni ambatt ri-
das, kore kaj funde. Mi trovas
bela, tre bela. El mia pantalonpoSo
mi sukcesas eligi kelkajn éifitajn bank-
biletojn kaj jetas ilin sur la tabion.
Amo kaj mono, mi pensas, estas Ia
Esperanto de la mondo. Ankail la
milito, eble... (p. 90-91.)

IDILIO
Si, la denaska belulino,
Li, ver-barbaro gis la lino.

ungoaro ruglakita,
Li, la fasado brunbakita.

Frenezaj ~ban kaj ebria]
Pro reciprokaj earmoj siaj.

Li petas: Cu?
si flustras: Jes !

Pli ol feliêaj ili es-
tis en garden' Aranjuez.

A. D.

	•■•■■••■■■•

Verantw. uitgever : Vlaamse Esperan-
tisten-bond Postbus 100 - Mechelen en
Ned. Esperantisten-Vereniging LEEN,
Stadionkade 6 Amsterdam Z. - Drukke-
rij Krol, Hoofdstraat 31, Uithuizen (Ned).
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PREMION akiris post n-roj 169/170: S-ro A. Van de Velde, Gentbrugge, por
V.E.B., kaj por L.E.E.N. : f-ino A. Elzinga, el Leeuwarden.
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